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         R O M Â N I A 
 JUDEŢUL HUNEDOARA 
     MUNICIPIUL BRAD 
     CONSILIUL LOCAL 
 

 
PROCES -VERBAL 

încheiat azi,  29  octombrie  2015,  cu ocazia şedinţei ordinare a  
Consiliului Local al Municipiului Brad 

 
 
 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa ordinară din data 
de 29 octombrie 2015 s-a făcut în data de 23.10.2015 prin Dispoziţia nr. 702/23.10.2015 
emisă de Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi alin. 
3 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor municipiului Brad prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Brad, precum şi la cele două panouri de afişaj din 
municipiul Brad. 

Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 23.10.2015, conform tabelului 
existent la dosar,  care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei. 

La şedinţă au fost prezenţi la început 14 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri 
locali  în funcţie, 2 consilieri locali anunţându-şi întârzierea (Florin Ioan Străuţ şi Cristian 
Serafim Leucian) şi 1 consilier local fiind absent (Ioan Hărăguş). 

La şedinţă au participat şi 2 delegaţi  săteşti: domnul Liviu Groza - delegat sătesc în 
satul Ruda Brad  şi domnul Marius Benea -  delegat sătesc în satul  Mesteacăn iar domnul 
Pavel Pistrilă – delegat sătesc în satul Valea Brad şi domnul Marin Constantin Hărăguş – 
delegat sătesc  în satul Ţărăţel au fost absenţi. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu,  şi doamna Carmen - Irina  
Bora,  Secretar al Municipiului Brad. 

 În calitate de invitaţi au participat: domnul ing. Adrian Grosu - Director al S.C. 
Termica Brad S.A., domnul Lucian Miron – Director Medical al Spitalului Municipal 
Brad,  domnul Ovidiu Suciu – Director al Colegiului Naţional „Avram Iancu” Brad 
precum şi cetăţeni ai municipiului Brad. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă şi  prevederile art. 
40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al 
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia,  
invitându-i  pe toţi cei prezenţi să se ridice  pentru a audia Imnul Naţional al României. 

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, supune aprobării 
procesul verbal al şedinţei ordinare din 24 septembrie 2015 care a fost aprobat cu „14 
voturi pentru” , 2 consilieri locali  absenţi motivat  (Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim 
Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş). Supune, de asemenea, la vot procesul 
verbal al şedinţei de îndată din 14 octombrie 2015 care a fost aprobat cu „14 voturi 
pentru” , 2 consilieri locali  absenţi motivat  (Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim 
Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) 
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Totodată, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad reaminteşte 
consilierilor locali prezenţi prevederile art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

 
„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea incluşi , 
are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.  

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt 
nule de drept. Nulitatea se  constată de către instanţa de contencios administrativ. 
Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 

 
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă 

cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, pentru a prelua 
conducerea şedinţei. 

 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, îl roagă pe domnul Primar, 

Florin Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 
Domnul Primar, Florin Cazacu,  dă citire proiectului ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2015 a 

bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local 
Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  
2015 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu 
altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi 
privat al Municipiului Brad, pentru anul 2016  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei  la  Hotărârea Consiliului  Local 
Brad nr. 47/2015  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

5. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în 
scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului 
Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea 
Consiliului Local  al Municipiului Brad  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe 
anul 2016 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi al instituţiilor 
şi serviciilor  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara – 
iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor 
Naturale în Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de  investiţii „AMENAJARE 
TEREN DE SPORT  CU DOTĂRI  AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, 
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului 
Brad. 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile 
şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad pentru anul 2016- 
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.  



 3

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de 3.306 mp. teren din 
domeniul privat 
în domeniul public al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al 
Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu 
comercial, proprietate privată a Municipiului Brad,  situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 
6, judeţul Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren, 
proprietate publică a Municipiului Brad,  situat în Brad, strada Republicii, adiacent 
blocului 1, judeţul Hunedoara -  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad – iniţiat de Primarul Municipiului 
Brad. 

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2010, 
scara B,  situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara  – iniţiat de Primarul 
Municipiului Brad. 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 21 din  blocul ANL  2010, 
scara B, situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul 
Municipiului Brad. 
 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 11 din imobilul ,,Bloc 105 
garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului),  judeţul 
Hunedoara  – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 70 din imobilul,, Bloc 
105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului),  judeţul 
Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei nr. 17 din blocul 18 situat în 
Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara – iniţiat de 
Primarul Municipiului Brad. 

21. Informarea nr. 29.167/22.10.2015 privind cauzele aflate pe rolul instanţelor de 
judecată  în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte.  

22. Informarea nr. 28.284/13.10.2015 a Compartimentului U.A.T.. 
          23. Analizarea unor cereri şi adrese: 

- adresa nr. 26.448/23.09.2015 a S.C. MARTY FAST FOOD S.R.L.; 
- adresa nr. 27.074/30.09.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” 

Brad. 
24. Diverse.   
 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt modificări 
sau suplimentări la ordinea de zi prezentată. 
         Domnul Primar, Florin Cazacu, propune suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 
următoarele puncte:   

      Suplimentar 1.  Adresa nr. 3992/23.10.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea 
Sântimbreanu” Brad. 
      Suplimentar  2.  Memorandum de colaborare şi înţelegere între Localitatea  
Brad - România şi Localitatea Berovo – Republica Macedonia nr. 29.434/27.10.2015. 
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Nemaifiind alte propuneri pentru modificarea sau suplimentarea proiectului ordinii 
de zi, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării suplimentarea 
propusă care se aprobă cu „14 voturi pentru”. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, supune aprobării  Ordinea de 
zi în ansamblul ei  care se aprobă cu „14 voturi pentru”, 2 consilieri locali absenţi 
motivat (Florin Ioan Străuţ şi Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan 
Hărăguş). 
 
 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. 
 
 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul III 2015 a bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor 
subordonate Consiliului Local Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

     Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că potrivit  prevederilor  art. 49 alin. 
12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia să prezinte spre aprobare 
Consiliului Local execuţia bugetară pe fiecare trimestru al anului bugetar, pe lângă 
execuţia bugetară a anului precedent, fapt pentru care am iniţiat prezentul proiect de 
hotărâre prin care am propus aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2015 a 
bugetului  Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local 
Brad . 

 În articolul 1 al proiectului de hotărâre  propune aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul III 2015 a bugetului local al Municipiului Brad,  după cum urmează: 

-  la venituri în sumă de 27.451.788 lei din care la secţiunea de funcţionare 
20.450.878 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 7.000.910 lei;  

- la cheltuieli în sumă de 21.342.240 lei, din care la secţiunea de funcţionare 
15.530.594   lei şi la secţiunea de dezvoltare 5.811.646 lei; 

-   şi un excedent bugetar  de 6.109.548 lei.  
În articolul 2 al proiectului de hotărâre  propune aprobarea execuţiei bugetare pe 

trimestrul III  2015 a instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din venituri proprii după 
cum urmează: 

- la venituri în sumă de     8.125.075  lei ; 
- la cheltuieli în sumă de   7.860.799  lei;  
- şi  un excedent bugetar de  264.276 lei. 

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea   
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
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citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în 
funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre  şi cu  „14 voturi pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ 
şi Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă 
Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2015 privind aprobarea execuţiei bugetare pe 
trimestrul III 2015 a bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor 
subordonate Consiliului Local Brad. 

 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2015. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  având în vedere faptul că au fost 
identificate venituri suplimentare în sumă de 219 mii lei, propun majorarea bugetului local 
al Municipiului Brad pe anul 2015 cu această sumă. 
    În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 se stabileşte la 
venituri în sumă de  40.428,51 mii lei şi la cheltuieli în sumă de  40.987,38  mii lei.
 Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de 219  
mii lei  la  următoarele capitole  bugetare: 

- 16.02 –  „Taxe pe utilizarea bunurilor”      …………….. 137,50 mii lei; 
- 18.02 – „Alte impozite şi taxe”……………………………11,50 mii lei; 
- 39.02 – „Venituri din valorificarea unor bunuri”…………...1,00 mii lei; 
- 42.02 – „Subvenţii de la bugetul de stat”…………….…….69,00  mii lei. 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                 
  Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2015 se modifică cu suma de  219 
mii  lei la  următoarele capitole   bugetare:  

-    65.02. „Învăţământ”  ………………………………….109,00 mii lei; 
-   70.02.„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  …….     4,00mii lei; 
- 81,02. Combustibil şi energie ………………………….69,00 mii lei. 

conform Anexelor  nr. 2 şi  nr. 3   care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Cheltuielile bugetului Municipiului  Brad pe anul 2015 se modifică prin virări de 
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credite de la un capitol bugetar la altul după cum urmează:  
-   65.02 – „Învăţământ”                                                     (-)       44,00     mii lei; 
-   67.02 – „Cultură, recreere şi religie”                             (+)     250,30     mii lei; 
 -  70.02 – „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”         (-)      506,30    mii lei; 
-   80.02 – „Acţiuni generale economice”                          (+)       50,00     mii lei; 
 -   84.02 – „Transporturi”                                                  (+)     250,00    mii lei. 

conform Anexelor  nr. 2  şi nr. 3  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  consilierilor locali în 
funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ şi 
Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 124/2015 privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe 
anul  2015. 

 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor de bază pe mp. 

pentru spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2016. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  având în vedere indicele de inflaţie 
de 102,00 % din cursul lunii septembrie 2015  raportat la luna septembrie 2014, astfel cum 
rezultă din Comunicatul de presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 225/10.09.2015 
privind indicele preţurilor de consum în luna august 2015, se impune  aprobarea  taxelor 
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de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile 
care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Brad, precum şi a chiriilor şi 
redevenţelor indexate cu indicele de inflaţie de 102,00 %, respectiv o creştere a tarifelor cu 
coeficientul de  1,0200 pentru anul 2016. 

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  
domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru activităţi 
ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire 
raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei 
pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz 
favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie,  respectiv  9  consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ şi 
Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 125/2015 privind aprobarea  taxelor de bază pe mp. pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2016. 
 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei  la  Hotărârea 
Consiliului  Local Brad nr. 47/2015. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Brad nr. 47/2015 s-a aprobat, acordarea normei de hrană, începând cu data 
de 01 mai 2015, în limita bugetului aprobat pe anul 2015 cu această destinaţie, 
personalului  din cadrul  Poliţiei Locale  a Municipiului Brad. 
 Prin Ordinul nr. 776/2015, începând cu 1 octombrie 2015, contravaloarea alocaţiei 
valorice a normei de hrană, stabilită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor 
prevăzute la art. 35^1 alin.1 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, este: 
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  a) norma nr. 1 – 25 lei/zi;         
            b) norma nr. 6 – 32 lei/zi; 

  c) norma nr. 12 "B" – 5 lei/zi. 
În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad modificarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului  Local Brad nr. 47/2015 şi dezbaterea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi 
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14  voturi „pentru”, ”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ 
şi Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş)  se adoptă 
Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2015 privind  modificarea Anexei  la  Hotărârea 
Consiliului  Local Brad nr. 47/2015. 

 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem 

centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că perioada de furnizare a energiei 
termice este corelată cu facilităţile ce se acordă familiilor cu venituri reduse, prin efectul 
O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
actualizată, dar şi cu prevederile H.G. nr. 425/1994 de aprobare a Regulamentului de 
furnizare a energiei termice, potrivit cărora furnizarea devine obligatorie dacă, timp de 3 
zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, se înregistrează valori medii zilnice de 
temperatură a aerului exterior de  + 10 grade Celsius sau mai mici.  

Astfel, începând cu data de 1 noiembrie 2015 până la data de 31 martie 2016, 
propun furnizarea energiei termice în  sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din 
Municipiul Brad de către operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice, cu obligaţia acestuia de a efectua probele tehnologice înainte de începerea 
furnizării energiei termice.   

  De asemenea, intervalul propus pentru furnizarea energiei termice 01.11.2015 - 
31.03.2016 se corelează şi cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor 
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locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, 
actualizată, potrivit cărora în acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi 
subvenţionată de la bugetul local. 

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată.  
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha – Ştefan precizează că ar trebui ca începerea 
furnizării energiei termice să se facă cu 12 ore înainte pentru ca cetăţenii să se bucure de 
căldură la sfârşit de săptămână. 

Domnul Adrian Grosu, director al S.C. Termica Brad S.A., precizează că furnizarea 
agentului termic va începe de sâmbătă dimineaţa iar duminică va fi cald în casele 
oamenilor. 

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, informează Consiliul Local că noul tarif de 
703,22 lei avizat de A.N.R.S.C. este supus dezbaterii publice şi se va aproba în luna 
noiembrie 2015. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  membrilor prezenţi,  
respectiv  8 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ şi 
Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 127/2015 privind furnizarea energiei termice în sistem 
centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad.  

 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi a Statului 

de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul 
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile 
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publice locale din subordinea Consiliului Local  al Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 7273/17.09.2015 
Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara ne-a comunicat numărul maxim de 159 de 
posturi pentru Municipiul Brad pentru anul 2015, determinat potrivit Anexei care face 
parte integrantă din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru 
instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Brad deţine 131 de posturi aprobate prin H.C.L. nr. 45/2015. 

Pe lângă cele 131 posturi, la capitolul de cheltuieli bugetare prevăzut de art. III alin. 2 
din O.U.G. nr. 63/2010, avem 113 posturi la: „asigurări şi asistenţă” – cap. bugetar 68.02 
finanţate din bugetele locale şi de la „sănătate”-  cap. bugetar 66.02, precum şi 172 posturi 
la „învăţământ”- cap. bugetar 65.02. 

Faţă de cele de mai sus, având în vedere dispoziţiile legale în vigoare, Referatul nr. 
26249/22.09.2015 al Compartimentului Resurse Umane şi pentru o bună funcţionare a 
Primăriei Municipiului Brad şi a Consiliului Local al Municipiului Brad, Organigrama şi  
Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul 
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile 
publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad vor suferi anumite 
modificări de structură şi organizare. 

Astfel: 
a.) - Serviciul Buget Finanţe Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale se va 

reorganiza şi va fi compus din: 
  - Compartimentul Taxe şi Impozite Locale – impunere, constatare, 

control (VII.2.) format din 4 (patru) posturi de funcţionar public de execuţie – poziţiile 
33, 34, 35, 36 din Statul de funcţii şi un post contractul de casier – poziţia 37 din Statul de 
funcţii fără a se modifica atribuţiile aferente funcţiilor publice existente, denumirea 
posturilor, pregătirea profesională,criteriile specifice stabilite; 

   - Compartimentul Executări Silite şi Insolvenţă (VII.3.) format din 3 (trei) 
posturi de funcţionar public de execuţie – poziţiile 38, 39, 40 din Statul de funcţii, fără a se 
modifica atribuţiile aferente funcţiilor publice existente, denumirea posturilor, pregătirea 
profesională,criteriile specifice stabilite; 

  - Compartimentul Urmărire Arierate (VII.4.) format dintr-un post de 
funcţionar public de execuţie – poziţia 41 din Statul de funcţii, fără a se modifica 
atribuţiile aferente funcţiei publice existente, denumirea postului, pregătirea 
profesională,criteriile specifice stabilite; 

b.) funcţia publică de execuţie de referent de specialitate clasa II grad profesional 
superior cu studii superioare de scurtă durată din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Brad – Evidenţa Persoanelor se va modifica în 
inspector clasa I debutant cu studii superioare de lungă durată. 

c.)  Compartimentul pentru autorizare, monitorizare, control transport  public 
local, transport în regim de taxi şi în regim de închiriere  pe lângă posturile 
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contractuale de execuţie – poziţiile 68 şi 69 din Statul de funcţii - se suplimentează cu un 
post de şofer, grad I, studii medii – poziţia 70 din Statul de funcţii fără a se modifica 
atribuţiile aferente funcţiilor existente, denumirea postului, pregătirea 
profesională,criteriile specifice stabilite. 

Precizează că în urma modificărilor expuse mai sus, Organigrama şi Statul de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al 
Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile publice locale din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad va cuprinde un număr de 132 de 
posturi, încadrându-ne în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 (fără a se modifica numărul 
maxim de posturi de 159). 

Faţă de cele de mai sus şi ţinând cont de Avizul ANFP nr. 45795/2015, consideră 
oportună şi necesară aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al 
Municipiului Brad, pentru instituţiile  şi  serviciile publice din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Brad, motiv pentru care a iniţiat prezentul proiect de hotărâre şi a 
propus plenului Consiliului Local al Municipiului Brad adoptarea acestuia în forma 
prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  membrilor prezenţi,  
respectiv  8 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ şi 
Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 128/2015 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul 
permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi  serviciile 
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publice locale din subordinea Consiliului Local  al Municipiului Brad. 
 
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pe anul 2016 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului 
Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor  din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin adresa nr. 24.233/28.08.2015 
Primăria Municipiului Brad a înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
Bucureşti,  propunerile pentru Planul de ocuparea a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru 
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad. 
 Întrucât nu s-au semnalat nereguli în structura acestui plan, trecând cele 45 de zile 
prevăzute de art. 23 alin. 5 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată  propun  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.  
 Acest plan stabileşte : 
 - numărul maxim de funcţii publice 
 - numărul de funcţii publice ocupate 
 - numărul de funcţii publice vacante 

- numărul maxim de funcţii care vor fi  înfiinţate 
- numărul  maxim de funcţii publice supuse reorganizării 
- numărul maxim de funcţii publice rezervate promovării   
- numărul maxim de funcţii publice  rezervate promovării rapide 
- numărul maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare  

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată.  
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
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locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii  membrilor prezenţi,  
respectiv  8 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Florin Ioan Străuţ şi 
Cristian Serafim Leucian) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 129/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2016 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului 
Brad şi al instituţiilor şi serviciilor  din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Brad, judeţul Hunedoara. 

 
Doamna consilier local, Ancuţa Miheţ solicită domnului preşedinte de şedinţă 

acordul pentru a părăsi lucrările şedinţei, motivat de faptul că trebuie să fie prezentă la o 
altă şedinţă. 

Domnul preşedinte de şedinţă supune aprobării solicitarea doamnei consilier şi cu 
unanimitate de voturi se aprobă.  

Doamna consilier local, Ancuţa Miheţ părăseşte lucrările şedinţei.  
Ajunge domnul consilier local Cristian Serafim Leucian. 
 
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea Serviciului Public de 

Distribuţie a Gazelor Naturale în Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.   
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator. 

 
Ajunge domnul consilier local  Flaviu – Ioan  Străuţ = 15 consilieri locali 

prezenţi. 
 
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  urmare a preocupărilor constatate din 

ultimii ani ale Administraţiei Publice Locale Brad pentru alimentarea cu gaze naturale a 
Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale  
„TRANSGAZ” S.A. Mediaş a elaborat Studiul de Soluţie SS nr.659/2009 care a fost 
avizat cu Avizul CTE nr. 102/2009 şi continuat cu Proiectul”CONDUCTĂ DE 
TRANSPORT GAZE NATURALE Ø 12" MINTIA-BRAD-ŞTEI, JUDEŢELE 
HUNEDOARA, ARAD, BIHOR” nr. 1018/2013, fazele S.F. şi P.T. Acest proiect de 
investiţii face parte din strategia şi politica energetică din sectorul gazelor naturale, 
promovate de SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ pe termen mediu şi lung,  prin 
Ministerul Economiei, reprezentând un obiectiv de interes naţional, deoarece va contribui 
la creşterea siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a zonei de vest a României, 
devenind o buclă a magistralei de pe Valea Mureşului Mintia – Arad - Beiuş – Ştei. Pentru 
Municipiul Brad este cea mai favorabilă oportunitate de a se înscrie în strategia energetică 
naţională a gazelor naturale. De asemenea, prin realizarea conductei de transport Mintia – 
Brad - Ştei se vor crea condiţii de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor industriali 
şi a populaţiei de pe întregul traseu al conductei, între care se include şi Municipiul Brad, 
ca o prioritate absolută a investiţiei. 
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Investiţia propusă va  continua cu înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a 
Gazelor Naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara care va crea oportunitatea 
alimentării cu gaze naturale a 4.252 apartamente din 149 blocuri de locuinţe, 3.000 case 
particulare din zona urbană, 25 obiective social-culturale, 13 instituţii publice, 7 pensiuni 
cu spaţii de cazare şi alimentaţie publică, şi cca. 300 agenţi economici care funcţionează în 
zona urbană. Sistemul de distribuţie preconizat va permite alimentarea cu gaze naturale a 
viitoarei Centrale Termice şi separat a celor 9 puncte termice de cartier şi alte 3 puncte 
termice ale instituţiilor de învăţământ care ar putea crea o autonomie în funcţionare. 

 Prin proiectare, reţeaua de transport gaze naturale Mintia - Brad va fi de 34,5 km 
(din lungimea totală  Mintia – Brad - Ştei de 86 km), va avea Dn-300 mm, va asigura un 
debit nominal vehiculat Qmax-100.000 Nm3/h, la presiunea nominală de 40 bar. Staţia de 
Reglare, Măsură şi Predare (SRMP) va fi situată pe Strada Tudorăneşti, în vecinătatea 
admisă de 50 m faţă de LEA 110 kV  Mintia - Brad şi va furniza gazul metan la presiunea 
4-6 bar în sistemul de distribuţie. 

Sistemul de distribuţie va cuprinde întreaga zonă urbană ocupată de cele 149 blocuri de 
locuinţe, case particulare, instituţii publice, agenţi  economici, creând premiza alimentării 
unor potenţiali consumatori industriali care s-ar dezvolta pe platformele industriale ale 
oraşului. Întregul sistem de distribuţie se amplasează în intravilanul localităţii, pe străzile, 
aleile, trotuarele, scuarurile, cartierele şi pieţele publice definite prin TEMA DE 
PROIECTARE. 

 Echivalenţa energetică a gazului metan, de cca 116 Nm3/Gcal, calculată la debitul 
maxim asigurat prin conducta de transport, este de 860 Gcal/h sau 1000 MW pentru 
Municipiul Brad, până la realizarea joncţiunii cu sistemul naţional de transport în nodul 
vestic  din oraşul Ştei, Judeţul Bihor , ceea ce reprezintă un grad excedentar de acoperire 
pentru orice sistem de dezvoltare economică. 
 Alimentarea cu gaze naturale a locuinţelor va spori substanţial gradul de confort, va 
genera economii la bucătării de 50% faţă de gazele petroliere lichefiate şi de cel puţin 75% 
la încălzirea locuinţelor. Aceste estimări ale costurilor energetice sunt apreciate la nivelul 
de preţ actual al gazului metan (anul 2015) pentru consumul casnic, iar politica 
guvernamentală este de a proteja acest preţ până în anul 2018. 

 Colateral, existenţa unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, cu grad mare de 
acoperire, va spori interesul potenţialilor investitori străini şi autohtoni în dezvoltarea unor 
capacităţi de producţie generatore de locuri de muncă. Această dezvoltare economică va 
conduce la creşterea nivelului de trai şi, implicit, la însănătoşirea bugetului local.   

 Scopul final al proiectului de hotărâre este concesionarea serviciului public de 
distribuţie a gazelor naturale în Municipiul Brad, aşa cum este definită în Cap. III din 
Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare prin Legea nr. 127/2014,  cu respectarea Metodologiei aprobate 
prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 37/2013.  

Documentaţia necesară va trebui să corespundă prevederilor Cap. IV din Legea nr. 
123/2012, actualizată, care, la art. 118 alin (1) prevede obţinerea Autorizaţiei de Înfiinţare 
a sistemului de distribuţie ce se emite de ANRE, în baza unei documentaţii ce va face 
obiectul temei de proiectare. 
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 După dobândirea Autorizaţiei de Înfiinţare, autoritatea publică interesată, respectiv 
municipalitatea, va depune la Ministerul Energiei o solicitare însoţită de un Studiu de 
Fezabilitate aprobat de ANRE, pentru iniţierea procedurii de atribuire prin licitaţie publică 
a concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din Municipiul Brad, 
unui operator autorizat/licenţiat de ANRE. 

 Suportul legislativ al înfiinţării, concesionării şi exploatării sistemului de distribuţie 
a gazelor naturale se regăseşte în Capitolele III, IV şi  V ale Titlului II  din  Legea nr.  
123/2012, actualizată, iar Autoritatea Concedentă/Contractantă a Serviciului Public de 
Distribuţie de Gaze Naturale, respectiv Ministerul Energiei, este definită de O.U.G. nr. 
86/17.12.2014.  

Art. 135 din Legea nr. 123/2012 actualizată, defineşte activitatea de distribuţie a 
gazelor naturale ca fiind un serviciu public de interes general, care se concesionează în 
condiţiile legii, unui operator autorizat/licenţiat de ANRE, iar organizarea licitaţiei publice 
de atribuire a contractului de concesiune intră în competenţa concedentului - Ministerul 
Energiei. 

Documentaţia supusă dezbaterii, avizării şi adoptării, respectiv STUDIU DE 
FEZABILITATE nr. 786/2015 „ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE 
NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, are următorii 
principali indicatori tehnico-economici: 

• STAŢIE REGLARE MĂSURARE PREDARE 40/6 bar 
• 37900 m reţea medie presiune în intravilan 
• 73 străzi, alei 
• presiunea medie:4 bar 
• valoare: 9,789 mil. lei+TVA 

 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Viceprimar, Aurel - Vasile Circo, precizează că documentaţia în faza S.F. a 
fost predată la A.N.R.E. Bucureşti în vederea verificării şi, după caz, emiterea Autorizaţiei 
de Înfiinţare a Sistemului de Distribuţie Gaze Naturale în Municipiul Brad.  După emiterea 
autorizaţiei şi aprobarea documentaţiei de către A.N.R.E. acestea vor fi depuse la 
Ministerul Energiei însoţite de o solicitare oficială, urmând ca acesta să declanşeze 
procedura de licitaţie publică pentru concesionarea serviciului public de distribuţie unui 
operator licenţiat de A.N.R.E., iar acesta va realiza investiţia pe care o va recupera din 
tarif. 
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Documentaţia depusă la A.N.R.E. are toate avizele solicitate prin Certificatul de 
Urbanism, cu excepţia celui solicitat la Regionala C.F.R. Timişoara, care solicită achitarea 
unei facturi de cca. 10 mii lei pentru deplasarea unei comisii de avizare a  celor patru 
subtraversări ale Căii Ferate Brad-Deva, inexistentă de cca. 7-8 ani. Calea Ferată a fost 
demolată fără proiect de demolare şi fără Autorizaţie de Desfiinţare, dar nu a fost radiată 
din documentaţia cadastrală. Pentru a depăşi acest impas, s-a alocat prin rectificarea 
bugetară adoptată anterior suma de 10 mii lei necesară obţinerii acestui aviz. Demersurile 
către Regionala C.F.R. Timişoara nu se vor opri aici deoarece pentru subtraversările 
imaginare ale fostului terasament al Căii Ferate Brad-Deva va fi necesar un proiect tehnic 
de specialitate pe care îl poate elabora doar o firmă de proiectare acreditată de A.F.E.R.. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pe partea cu C.F.R.- ul sunt foarte 
multe lucruri de discutat. Ei sunt în procedură de intabulare a terenurilor. Sunt numeroase 
suprapuneri care vor naşte numeroase procese în instanţă. Nu se vorbeşte doar de 
infrastructură ci şi de terenul aferent acesteia.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  a două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2015 
privind înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în Municipiul 
Brad, Judeţul Hunedoara .  

 
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii 

„AMENAJARE TEREN DE SPORT  CU DOTĂRI  AFERENTE ÎN CARTIERUL 
MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că pornind de la realitatea că în Cartierul 
Micro - 1 Brad, unde sunt  cantonate 860 apartamente, o şcoală gimnazială cu 537 şcolari 
şi o grădiniţă cu 98 preşcolari, nu există nici un teren de sport, a considerat necesară şi 
oportună promovarea investiţiei „AMENAJARE TEREN DE SPORT CU DOTĂRI 
AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL 
HUNEDOARA”.  

Principalii  parametri tehnico – funcţionali ai proiectului de investiţii sunt: 
-  amplasament: adiacent arterei rutiere dintre Aleea Privighetorilor cu B-dul Dacilor 

şi canalul de desecare Poieniţa; 
- suprafaţa construită: 3.394 mp; 
- va fi împrejmuit şi mărginit de alei de circulaţie rutieră şi pietonală; 
- va avea sistem de iluminat public şi sistem propriu de nocturnă; 
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- va avea vestiar racordat la reţelele de utilităţi publice; 
- pe o latură va fi prevăzut cu tribună pentru spectatori; 
- va avea caracter multifuncţional, fiind parcelat pentru a permite practicarea mai 

multor discipline sportive; 
- suprafeţele de joc vor avea gazon artificial sau covor elastic. 
Valoarea estimată a lucrărilor, conform devizului general, este de 3.730,11 mii lei 

cu T.V.A., din care C+M = 2.725, 46 mii lei cu T.V.A.. 
Pentru anul 2015, prin bugetul rectificat s-a alocat suma de 425,0 mii lei, 

reprezentând contravaloarea terenului de 3.394 mp. şi cheltuielile aferente capitolelor I, II 
şi III din Devizul General. 

Finanţarea acestor lucrări se va face din bugetul Municipiului Brad pe anul 2015 cu 
prelungire în anul bugetar 2016. 

Pentru degrevarea bugetului local de unele cheltuieli din venituri proprii, se va 
încerca accesarea unei finanţări din fonduri europene nerambursabile, situaţie în care 
obiectivul propus va beneficia de îmbunătăţiri semnificative. 

Noul obiectiv de investiţii va fi cuprins în Lista – Sinteză a lucrărilor de investiţii, 
anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli a Municipiului Brad pe anul 2015 şi în continuare 
pe anul 2016. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 2 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie,  respectiv  9 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat ( Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2015 
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privind aprobarea obiectivului de  investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT  CU 
DOTĂRI  AFERENTE ÎN CARTIERUL MICRO – 1, MUNICIPIUL BRAD, 
JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

 
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere 

pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad 
pentru anul 2016. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că  Municipiul Brad are încheiate la ora 
actuală contracte de închiriere pentru spaţiile şi terenurile  aparţinând domeniului public şi 
privat al Municipiului Brad  cu un număr de 89 agenţi economici care deţin contracte de 
închiriere pe spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului 
Brad, precum şi un număr de 116 contracte de închiriere cu  persoane fizice. 

Valabilitatea acestor contracte de închiriere încetează la data de 31.12.2015, 
existând posibilitatea prelungirii acestora anual, cu condiţia respectării clauzelor 
contractuale. 

Ţinând cont de aceste aspecte propune prelungirea  contractelor menţionate mai sus 
pentru o perioadă de încă un an, respectiv pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, 
condiţionat de achitarea la zi a chiriei datorate.  
 Propune, de asemenea,  prelungirea pentru aceeaşi perioadă şi a contractelor de 
închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din cadrul Dispensarului 
Policlinic din Municipiul Brad în care se găsesc amenajate cabinete medicale deţinute de 
către medicii de familie şi medicii specialişti. 

 În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată.   
 Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul 
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  a două treimi din numărul  
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat ( Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2015 
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privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Brad pentru anul 2016. 

 
Punctul nr. 11. Proiect de hotărâre privind  trecerea unei suprafeţe de 3.306 mp. 

teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează  că Municipiul Brad intenţionează să 
realizeze un obiectiv de utilitate publică – „Centrală termică în cogenerare de înaltă 
eficienţă pe biomasă” pe terenul proprietate privată a Municipiului Brad, identificat prin 
C.F. nr. 64.618 Brad, în suprafaţă de 3.306 mp., situat în Brad, strada Vânătorilor, nr. 49, 
judeţul Hunedoara. 
 Ţinând cont de utilitatea publică a obiectivului ce urmează a fi realizat, de faptul că 
în scopul realizării acestui obiectiv, terenul identificat mai sus urmează a fi concesionat 
prin licitaţie publică, consider că se impune trecerea acestui teren din  domeniul privat în 
domeniul  public al Municipiului Brad. 
 În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul 
consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier local, Cristian Serafim Leucian, întreabă care mai este stadiul 
negocierilor cu S.C. Energy Serv Bucureşti. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că de fiecare dată când a avut informaţii 
de la ei acestea le-au fost aduse la cunoştinţă în prima şedinţă de consiliu. Mai precizează 
că proiectul continuă. Finanţarea prin credit bancar poate fi accesată în urma trecerii 
terenului de amplasament în domeniul public, dar în paralel propune pregătiri în vederea 
mutării Centralei Termice de la Gura –Barza la Brad prin eforturi proprii.  

Domnul consilier local, Mihai Mureş, a precizat că a discutat şi dumnealui cu 
reprezentanţii S.C. Energy Serv Bucureşti iar aceştia au promis că vor începe lucrările din 
această iarnă. 

Domnul consilier, Dorel Leaha – Ştefan, a precizat că dumnealui a auzit că mai sunt 
şi alţi investitori dornici de a realiza acest proiect.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, confirmă acest lucru cu precizarea că poate chiar 
doi pe săptămână, însă fără potenţial financiar şi chiar tehnic. Insistî asupra ideii că totuşi 
cea mai bună soluţie ar fi să ne pregătim pentru a aduce Centrala Termică de la Gura –
Barza la Brad şi poate chiar acest teren ar putea fi folosit ca amplasament pentru centrală. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
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locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul  
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2015 
privind trecerea unei suprafeţe de 3.306 mp. teren din domeniul privat în domeniul 
public al Municipiului Brad.  

 
Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului 

public al Municipiului Brad. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în urma finalizării retrocedărilor de 
imobile  notificate în temeiul Legii nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, 
terenul în suprafaţă tabulară de 177 mp.,  situat în Brad, strada Republicii, în spatele 
imobilului în care-şi desfăşoară activitatea Administraţia Financiară Brad a rămas la 
dispoziţia Comisiei locale de fond funciar. 
 Pentru a putea fi pus în valoare şi pentru a primi o destinaţie se impune ca acesta să 
fie inventariat în domeniul public al Municipiului Brad. 

 În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
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45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  a două treimi din numărul  
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent  motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2015 
privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad.  

 
Punctul nr. 13. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a 

unui spaţiu comercial, proprietate privată a Municipiului Brad,  situat în Brad, strada 
Avram Iancu, nr. 6, judeţul Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că spaţiul  comercial, proprietate privată 
a Municipiului Brad, în suprafaţă de 8,25 mp., situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, 
judeţul Hunedoara a fost deţinut cu chirie, începând cu data de 01.09.2005, în baza 
Contractului de închiriere nr. 6587/10.06.2005, de către S.C. AQUA TERRA S.R.L. Deva.  

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24.068/26.08.2015 
S.C. AQUA TERRA S.R.L. Deva a solicitat încetarea contractului de închiriere şi predarea 
spaţiului comercial începând cu data de 01.10.2015. 

Din actele prezentate rezultă că S.C. AQUA TERRA S.R.L. Deva nu are restanţe la 
plata chiriei. 

Astfel, consideră  necesar ca spaţiul comercial, care va deveni disponibil începând 
cu data de 01.10.2015, să fie scos la licitaţie în vederea continuării activităţilor  şi 
aducerea de venituri la bugetul local. Acest spaţiu este dotat cu utilităţi: apă şi energie 
electrică. 
 Conform prevederilor  H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea tarifelor de bază pe 
mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015, preţul de pornire al 
licitaţiei va fi de 20,00 lei/mp./lună.  

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, solicită domnilor consilieri 
locali să facă propuneri pentru un membru în comisia de licitaţie. 

Domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, propune ca din comisia de licitaţie 
să facă parte domnul consilier local, Vasile Podaru. 
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă mai sunt alte 
propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului 
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru 
adoptarea art. 4 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - 
Mihai Ştefan, a invitat consilierii locali la vot. 
 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, Secretar 
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales 
cu 15  voturi „pentru”,  domnul consilier local, Vasile Podaru,  să facă parte din comisia 
de licitaţie privind  închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial, proprietate 
privată a Municipiului Brad,  situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, judeţul Hunedoara 
iar ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu 15 voturi „pentru”. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  a două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2015 
privind  închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial, proprietate privată 
a Municipiului Brad,  situat în Brad, strada Avram Iancu, nr. 6, judeţul Hunedoara. 

 
Punctul nr. 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui 

teren, proprietate publică a Municipiului Brad, situat în Brad, strada Republicii, 
adiacent blocului 1, judeţul Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că terenul proprietatea publică a 
Municipiului Brad, situat în Brad, strada Republicii, adiacent blocului 1, a fost deţinut cu 
chirie de către S.C. TRANS AUTO COMEX S.R.L.  Brad, pe teren fiind construit un 
chioşc cu destinaţie de comerţ. 

Urmare Hotărârii nr. 464/02.09.2015, pronunţată în Dosarul nr. 530/195/2015, s-a 
procedat la predarea terenului deţinut de către S.C. TRANS AUTO COMEX S.R.L. Brad, 
fiind întocmit procesul verbal nr. 25.544/15.09.2015. 
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Din actele prezentate rezultă că S.C. TRANS AUTO COMEX  S.R.L. Brad nu are 
restanţe la plata chiriei. 

Astfel, consideră necesar ca terenul în suprafaţă de 27,20 mp. devenit disponibil 
începând cu data de 15.09.2015, să fie scos la licitaţie în vederea continuării activităţilor  
şi aducerea de venituri la bugetul local.  
 Conform prevederilor Anexei nr. 1 la  H.C.L. nr. 125/2014 privind aprobarea 
tarifelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru 
terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2015, 
preţul de pornire al licitaţiei va fi de 14,00 lei/mp./lună.  

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,   
domnul consilier local, Mihai Mureş, dă citire raportului Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii 
cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, 
Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului Comisiei pentru administrarea domeniului 
public şi privat, servicii publice şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, solicită domnilor consilieri 
locali să facă propuneri pentru un membru în comisia de licitaţie. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ştefan, propune ca din comisia de licitaţie să 
facă parte domnul consilier local, Iosif Manea. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă mai sunt alte 
propuneri. 

Nemaifiind alte propuneri, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului 
Brad, prezintă consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru 
adoptarea art. 4 al acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 
din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan - 
Mihai Ştefan, a invitat consilierii locali la vot. 
 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, Secretar 
al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, a fost ales 
cu 15  voturi „pentru”,  domnul consilier local, Iosif Manea,  să facă parte din comisia de 
licitaţie  privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren, proprietatea publică a 
Municipiul Brad situat în Brad, str. Republicii, adiacent blocului 1, judeţul Hunedoara iar 
ceilalţi membri ai comisiei fiind aleşi tot cu 15 voturi „pentru”. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  



 24

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul  a două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2015 
privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren, proprietate publică a 
Municipiului Brad,  situat în Brad, strada Republicii, adiacent blocului 1, judeţul 
Hunedoara. 

 
Punctul nr. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad.  
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 
Domnul consilier local Mihai Mureş solicită acordul pentru a părăsi lucrările 

şedinţei de consiliu pentru 10-15 minute. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş supune aprobării solicitarea domnului 

consilier  şi cu unanimitate de voturi  se aprobă. 
Domnul consilier local, Mihai Mureş iese din sală = 14 consilieri locali prezenţi. 
 
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că de la elaborarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare  al Consiliului Local al Municipiului Brad şi până în prezent au 
apărut o serie de modificări legislative care impun actualizarea acestuia în consecinţă. 
 Astfel propune aprobarea unui nou  Regulament de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Brad care îndeplineşte toate cerinţele legale şi se 
constituie într-un document care reglementează clar activitatea consiliului local, 
raporturile din cadrul acestuia, conduita consilierilor şi modul de desfăşurare a activităţii. 

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Aurel Vasile Circo, dă citire raportului Comisiei de studii 
economice, prognoze, buget, finanţe care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, 
domnul consilier local, Vasile Podaru, dă citire raportului Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre 
iniţiat, domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul majorităţii  membrilor prezenţi,  
respectiv  8 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Mihai Mureş şi 
Ancuţa Miheţ) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului 
Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Brad. 

 
Punctul nr. 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din  

blocul ANL  2010, scara B,  situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara.   
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează  că întrucât doamna  Brăneţ  Amalia - 
Corina,  fosta chiriaşă a locuinţei  nr. 10, din blocul A.N.L. 2010, scara B, situat în Brad, 
strada Dacilor, judeţul Hunedoara  nu a respectat clauzele contractuale, a fost acţionată în 
instanţă, aceasta dispunând atât evacuarea susnumitei precum şi recuperarea unei sume de 
bani. 
 În baza Sentinţei Civile nr. 345/2015 a fost declanşată procedura executării silite, 
prin procesul verbal încheiat în data de 06.10.2015, aferent dosarului execuţional 
661/2015, procedându-se la evacuarea locuinţei. 

În urma evacuării  această locuinţă a devenit  liberă pentru repartizare.    
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 
23.219/14.08.2015 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe, doamnei  Stânga 
Cosmina – Ioana care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea   
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul  
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi motivat (Mihai Mureş şi 
Ancuţa Miheţ) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului 
Local nr. 138/2015 privind repartizarea  locuinţei nr. 10 din  blocul ANL  2010, scara 
B,  situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara.    

 
Punctul nr. 17. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  locuinţei nr. 21 din  

blocul ANL  2010, scara B,  situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează  că întrucât doamna  Benea Petronela 
Ionela,  fosta chiriaşă a locuinţei  nr. 21, din blocul A.N.L. 2010, scara B, situat în Brad, 
strada Dacilor, judeţul Hunedoara  nu a respectat clauzele contractuale, a fost acţionată în 
instanţă, aceasta dispunând atât evacuarea susnumitei precum şi recuperarea unei sume de 
bani. 
 În baza Sentinţei Civile nr. 297/2015 a fost declanşată procedura executării silite, 
prin procesul verbal încheiat în data de 24.09.2015, aferent dosarului execuţional 
579/2015, procedându-se la evacuarea locuinţei. 

În urma evacuării  această locuinţă a devenit  liberă pentru repartizare.    
În urma reanalizării dosarelor solicitanţilor care au acces la locuinţă cuprinşi în 

Anexa la H.C.L. nr. 19/2015, Comisia socială de analiză şi repartizare a locuinţelor  pentru 
tineri, destinate închirierii, construite prin ANL a încheiat Procesul - verbal nr. 
23.219/14.08.2015 prin care a propus repartizarea acestei locuinţe, domnului Ştefan 
Nicolae – Cosmin  care îndeplineşte condiţiile legale de repartizare a unei locuinţe 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

În contextul celor de mai sus a propus plenului Consiliului Local Brad dezbaterea   
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    
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Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie,  respectiv   11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 14 voturi „pentru”, 2 consilieri locali absenţi  motivat (Ancuţa Miheţ şi 
Mihai Mureş) şi 1 consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului 
Local nr. 139/2015 privind  repartizarea  locuinţei nr. 21 din  blocul ANL  2010, scara 
B,  situat în Brad,  strada Dacilor, judeţul Hunedoara.  

 
Punctul nr. 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 11 din 

imobilul ,,Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada 
Spitalului),  judeţul Hunedoara .          

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

 
Revine domnul consilier local,  Mihai Mureş =  15 consilieri locali prezenţi. 
 
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează domnul Duda Daniel – Cristian,  

beneficiarul  contractului de închiriere având ca obiect garsoniera nr. 11, compusă dintr-o 
cameră, baie şi hol, cu suprafaţa totală de 11 mp.,  din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere”, 
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara,  prin 
adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad nr. 28.161/2015 a făcut cunoscut faptul 
că înţelege să renunţe la contractul de închiriere, locuinţa devenind astfel  liberă pentru a 
putea fi repartizată. 

Precizează  că, domnul Duda Daniel – Cristian nu  figurează cu datorii la chirie, 
taxe comune, energie termică şi energie electrică.   

Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea 
unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să 
facă propuneri în acest sens.  
 Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
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marginea proiectului de hotărâre prezentat.  
Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement 
precizează că în urma analizării dosarelor solicitanţilor de locuinţe, comisia şi-a îndreptat 
atenţia asupra  patru  cazuri sociale şi anume: 

- domnul Matei Alexandru : 
                       – are domiciliul în municipiul Brad, strada Cuza-Vodă, bl. 12, ap. 31, 

judeţul Hunedoara,  în apartamentul proprietatea surorii sale, Matei Sanda. 
                       - este căsătorit dar separat în fapt de soţia sa de 2 ani  şi nu are copii; 

                                 - până în urmă cu 2 ani a locuit împreună cu soţia sa în imobilul 
proprietatea acesteia, situat în comuna Luncoiu de Jos, nr. 149, judeţul Hunedoara; 
                                 - este angajat în funcţia de administrator al SC Sara SRL Luncoiu de 
Jos; 

                       - motivează solicitarea de obţinere a unei locuinţe cu chirie pe faptul 
că în locuinţa proprietatea surorii nu este spaţiu suficient şi pentru el, aceasta 
gospodărindu-se împreună cu concubinul şi fiica sa.     

- domnul Jurca Nicodim :  
  -  are domiciliul  în Brad, strada Republicii, bloc 6, sc.2, ap. 22 unde a 

locuit cu familia până în anul 2001; 
                    - locuinţa deţinută în proprietate a fost pierdută întrucât l-a girat pe 

numitul Grama Călin Valer şi datorită neachitării ratelor de către titularul creditului a fost 
valorificat de către bancă; 

                     - în prezent locuieşte într-o încăpere anexă a imobilului de pe strada 
Independenţei, nr. 5, în condiţii improprii, fără apă-canal; 

                     - dispune de venituri pentru plata chiriei şi a utilităţilor, fiind pensionar.       
          - doamna Paraschiv Lenuţa Dana : 
                              – are domiciliul în comuna Blăjeni, sat Sălătruc, nr. 65, judeţul 
Hunedoara şi reşedinţa în municipiul Brad, strada Libertăţii, bl.  A9, sc.2, ap. 30, judeţul 
Hunedoara; 
   - este căsătorită dar separată în fapt de soţul său;   
                              - are 2 copii care locuiesc împreună cu bunicii paterni în comuna 
Blăjeni;  
                              - soţul este plecat în străinătate, fiind şofer de tir; 
                              -  din adeverinţa eliberată de SC Melania New Alesd - punct de lucru 
Criscior, rezultă că aceasta a fost angajată pe durată determinată până în data de 
06.10.2014; 
                              -  motivează solicitarea de obţinere a unei locuinţe cu chirie pe faptul că 
nu mai poate locui la socri, fiindcă soţul când se întoarce acasă din cursă nu mai vrea să o 
găsească acolo. 

  - domnul Răpcău Radu Aurelian : 
   - are domiciliul în Brad, strada Plaiuri, nr. 1, judeţul Hunedoara; 
   - locuieşte cu părinţii în locuinţa proprietatea acestora; 
   - este pensionar şi nu are persoane în întreţinere. 
 
După prezentarea celor patru cazuri sociale domnul consilier local, Bogdan Mihai 

Ştefan, preşedintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 
protecţie socială şi de agrement, după deliberarea comisiei, precizează că membrii 
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comisiei propun repartizarea acestei locuinţe domnului Matei Alexandru. 
Domnii consilieri propun totuşi ca toţi cei patru solicitanţi să fie trecuţi pe buletinele 

de vot şi anume: Matei Alexandru; Jurca Nicodim, Paraschiv Lenuţa, Răpcău Radu. 
În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 

consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al 
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite şi numele celor patru solicitanţi au fost 
trecute pe buletinele de vot, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Bogdan Ştefan, a invitat 
consilierii la vot. 
 După vot,  domnul preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, 
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştegfan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul 
Matei Alexandru a obţinut  14  voturi „pentru” şi  1 vot „împotrivă”, iar domnul   Jurca 
Nicodim a obţinut 1 vot  „pentru” şi 14 voturi „împotrivă”. Astfel s-a aprobat 
repartizarea garsonierei  nr. 11  din Blocul nr. 105 G, strada Adrian Păunescu (fostă 
strada Spitalului),  judeţul Hunedoara  domnului Matei Alexandru.” 

 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul  
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2015 
privind  

 
Punctul nr. 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei nr. 70 din 

imobilul,, Bloc 105 garsoniere” situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada 
Spitalului),  judeţul Hunedoara. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că domnul Rusu Gheorghe Dan,  
beneficiarul  contractului de închiriere având ca obiect garsoniera nr. 70, compusă dintr-o 
cameră, baie şi hol, cu suprafaţa totală de 11 mp.,  din imobilul ,, Bloc 105 garsoniere”, 
situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara,  prin 
adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brad nr. 256.931/2015  a făcut cunoscut faptul 
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că înţelege să renunţe la contractul de închiriere, locuinţa devenind astfel  liberă pentru a 
putea fi repartizată. 

Precizează că, domnul Rusu Gheorghe Dan nu figurează cu datorii la chirie, taxe 
comune, energie termică şi energie electrică.   

Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea 
unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să 
facă propuneri în acest sens.  
 Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement 
precizează că din cele trei  cazuri sociale care au rămas şi anume: Jurca Nicodim, 
Paraschiv Lenuţa, Răpcău Radu, membrii comisiei propun repartizarea acestei locuinţe 
domnului Răpcău Radu.   

Domnii consilieri propun  ca  toţi cei trei solicitanţi precizaţi să fie trecuţi pe 
buletinele de vot. 

În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al 
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite şi numele celor trei solicitanţi au fost 
trecute pe buletinele de vot, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Bogdan Ştefan, a invitat 
consilierii la vot. 
 După vot,  domnul preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, 
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul 
Jurca Nicodim  a obţinut  14  voturi „pentru” şi  1 vot „împotrivă”, iar doamna  
Paraschiv Lenuţa a obţinut 1 vot  „pentru” şi 14 voturi „împotrivă”. Astfel s-a aprobat 
repartizarea garsonierei  nr. 70  din Blocul nr. 105 G, strada Adrian Păunescu (fostă 
strada Spitalului),  judeţul Hunedoara  domnului Jurca Nicodim.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
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mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier  local  absent motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2015 
privind repartizarea garsonierei nr. 70 din imobilul   ,,Bloc 105 garsoniere” situat în 
Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului),  judeţul Hunedoara. 

  
Punctul nr. 20. Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuinţei nr. 17 din blocul 

18 situat în Brad, strada Adrian Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara. 
Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  dă cuvântul domnului Primar,  

Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 
expunerea  de  motive în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că locuinţa  nr. 17, din blocul 18, scara 2, 
parter, situată în Brad, strada Adrian Păunescu (fosta strada Spitalului), judeţul Hunedoara, 
compusă dintr-o cameră, bucătărie, baie şi cămară, cu suprafaţa totală de 27,43 mp. a fost 
deţinută cu chirie de către domnul Dan Remus, în baza Contractului de închiriere nr. 
14.742/21.11.2011. 

 Întrucât prin adresa nr. 195/15.10.2015 a Asociaţiei de Proprietari nr. 9 s-a 
comunicat decesul acestuia, locuinţa a devenit  liberă pentru   repartizare. 

Precizează că în Contractul de închiriere amintit mai sus nu figurează alte persoane 
(ascendenţi / descendenţi) cu care defunctul să fi locuit împreună şi care să fie îndreptăţite 
a solicita preluarea contractului. 

La momentul decesului domnul Dan Remus nu figura cu datorii la chirie, taxe 
comune, energie termică şi energie electrică.   

Întrucât există multe cereri depuse la Primăria Municipiului Brad pentru repartizarea 
unei locuinţe, lasă la latitudinea Comisiei sociale din cadrul Consiliului Local Brad  să 
facă propuneri în acest sens.  
 Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan dă citire raportului Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement  care dă 
aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat,  domnul consilier local, Mihai Mureş, dă 
citire raportului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor care dă aviz favorabil proiectului de 
hotărâre iniţiat şi domnul consilier local, Gheorghe Adrian Duşan, dă citire raportului 
Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ care 
dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.                    

Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, întreabă dacă sunt discuţii pe 
marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Bogdan Mihai Ştefan, preşedintele Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement 
precizează că domnul Motriuc Eugen este singurul  solicitant de locuinţă din fondul 
locativ de stat, ceilalţi solicitând locuinţe în blocul 105 garsoniere. Comisia a propus să se 
treacă  pe buletinul de vot  numele acestuia, nu înainte de a-i prezenta situaţia şi anume: 

Domnul Motriuc Eugen are domiciliul stabil în sat Clinceni (comuna Clinceni), Int. 
Salcâmilor, nr. 9, judeţul Ilfov, cu reşedinţa în  municipiul Brad, strada Vasile Lucaciu, nr. 
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2, judeţul Hunedoara. Solicitantul s-a născut în sat Bulci, comuna Bata, judeţul Arad. A 
petrecut copilăria şi a urmat cursurile Şcolii Primare din Brad, a urmat Liceul Teoretic 
Gurabarza, absolvit în anul 1967. 

A activat în cadrul Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ până în anul 1982. Din 
decembrie 1982 a obţinut prin concurs post la Teatrul Mic din Bucureşti, de unde s-a şi 
pensionat în anul 2014, după 50 de ani de activitate, având o pensie de 1600 lei/lună. 

În prezent este divorţat, nu are motiv să mai locuiască în Bucureşti şi doreşte să se 
stabilească în Municipiul Brad, unde, a petrecut ani frumoşi din viaţă, de care se simte 
legat sufleteşte.  Mai mult, din anul 2000 este cetăţean de onoare al Municipiului Brad.                

În continuare, doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă 
consilierilor locali necesitatea exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al 
acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, anunţă luarea unei pauze 
pentru întocmirea buletinelor de vot. 
 După ce buletinele de vot au fost întocmite şi numele solicitantului a fost trecut pe 
buletinele de vot, domnul preşedinte de şedinţă, Mihai Bogdan Ştefan, a invitat consilierii 
la vot. 
 După vot,  domnul preşedinte de şedinţă împreună cu doamna Carmen-Irina Bora, 
Secretar al Municipiului Brad, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, a prezentat procesul verbal 
întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, domnul 
Motriuc Eugen a obţinut  15  voturi „pentru”. Astfel s-a aprobat repartizarea locuinţei  nr. 
17 din blocul 18, scara 2, parter, situat în Brad, , strada Adrian Păunescu (fostă strada 
Spitalului),  judeţul Hunedoara  domnului Motriuc Eugen.” 

 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan, menţionează că proiectul de 
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Doamna Carmen-Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă consilierilor 
locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri, respectiv în 
mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 
45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul 
consilierilor locali în funcţie,  respectiv  11 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan Mihai Ştefan,  supune la vot proiectul de 
hotărâre şi cu 15 voturi „pentru”, 1 consilier local absent  motivat (Ancuţa Miheţ) şi 1 
consilier local absent (Ioan Hărăguş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 142/2015 
privind repartizarea locuinţei nr. 17 din blocul 18 situat în Brad, strada Adrian 
Păunescu (fostă strada Spitalului), judeţul Hunedoara.  

 
    Punctul nr. 21.  Informarea nr. 29.167/22.10.2015 privind cauzele aflate pe 

rolul instanţelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Brad este parte. 
Domnii consilieri locali au luat act despre această informare. 
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   Punctul nr. 22. Informarea nr. 28.284/13.10.2015 a Compartimentului U.A.T. 

referitoare la notificarea Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” 
S.A. Mediaş de percepere a unor despăgubiri pentru terenurile afectate de investiţia 
„Conductă de transport gaze naturale, Mintia –Brad”.  

Domnul Viceprimar, Aurel Vasile Circo, propune ca pentru terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al Municipiului Brad care vor fi afectate de investiţia propusă, 
să nu se perceapă despăgubiri, sub motivaţia că orice cheltuială suplimentară a 
investitorului se va regăsi în tariful viitor, precum şi din motivul îndeplinirii unui obiectiv 
foarte vechi dorit de municipalitate. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează, de asemenea, că nu se vor percepe 
despăgubiri pentru aceste terenuri, cu condiţia readucerii acestora la starea iniţială în cel 
mai scurt timp posibil după efectuarea lucrărilor. 

La solicitarea domnului preşedinte de şedinţă a opiniei consilierilor, aceştia acceptă 
în unanimitate propunerea făcută de domnul viceprimar, cu condiţia readucerii la starea 
iniţială a terenului afectat. 

 
            Punctul nr. 23.  Analizarea unor cereri şi adrese: 

-    adresa nr. 26.448/23.09.2015 a S.C. MARTY  FAST  FOOD S.R.L.. 
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestei adrese prin care se solicită avizul 

pentru închirierea unei suprafeţe de teren în vederea amplasării unei rulote fast - food, la 
intersecţia străzilor Independenţei cu Liceului.  

În urma analizării, domnii consilieri locali au hotărât cu 4 voturi „pentru”(Cristian 
Serafim Leucian, Mircea Incău, Florin – Ioan Străuţ, Ionel - Daniel Adam) şi 11 voturi 
„împotrivă” că NU ACORDĂ AVIZ  FAVORABIL  pentru amplasarea unei rulote fast - 
food la intersecţia străzilor Independenţei cu Liceului deoarece locaţia solicitată este prea 
apropiată de o instituţie de învăţământ şi în această zonă există suficiente unităţi cu acelaşi 
profil. 

- adresa nr. 27.074/30.09.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea 
Sântimbreanu” Brad.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestei adrese prin care  se solicită sprijin 
în vederea marcării unei treceri de pietoni pe strada Victoriei, unde este situată clădirea 
şcolii „Mircea Sântimbreanu” Brad. 
          Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat AVIZ FAVORABIL 
pentru trecere de pietoni pe str. Victoriei, urmând a fi înaintat Serviciului Poliţiei Rutiere 
din cadrul I.P.J. Hunedoara pentru emiterea Avizului de lucru. 
 

 
 Suplimentar 1.  - Adresa nr. 3992/23.10.2015 a Şcolii Gimnaziale „Mircea 

Sântimbreanu” Brad. 
Domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire acestei adrese prin care se solicită un 

împrumut de la bugetul local de 98.000,00 lei pentru continuarea implementării proiectului 
POSDRU „Paşi în educaţia tuturor” urmând ca restituirea împrumutului să se facă după 
încasarea sumelor prin cereri de rambursare. 

Domnul Viceprimar, Aurel – Vasile Circo, a precizat că solicitarea poate fi onorată, 
fără a afecta termenul limită de rectificare a Listei de investiţii (luna  octombrie), deoarece 
proiectele europene cu finanţare nerambursabilă sunt exceptate de la prevederea Legii 
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finanţelor publice locale prin Legea bugetului de stat pe anul 2015. Totodată, a arătat că 
suma respectivă poate fi alocată prin redistribuire de la obiectivul „Modernizare Piaţă 
Agroalimentară”, deoarece alocaţia aprobată în buget nu va fi cheltuită integral în anul 
2015, urmând a fi inclusă în fondul de rulment pe anul 2016. De asemenea această sumă 
se va recupera prin cererile de rambursare. În plus, mai precizează că obiectivul sus 
amintit este cuprins în Lista –Sinteză pe anul 2015, deoarece în prima parte a anului s-a 
asigurat cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 31 mii lei.  

      Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi au dat AVIZ 
FAVORABIL cu 15 voturi „pentru” în vederea iniţierii unui proiect de hotărâre privind 
finanţarea de la bugetul local al municipiului Brad a unei sume de bani pentru continuarea 
implementării proiectului POSDRU „Paşi în educaţia tuturor”.  

                  
Suplimentar 2.  Memorandum de colaborare şi înţelegere între Localitatea  

Brad - România şi  Localitatea Berovo – Republica Macedonia nr. 29.434/27.10.2015. 
 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că în data de 22 octombrie 2015 la 
Bucureşti  s-a semnat Memorandumul de colaborare şi înţelegere dintre  Municipiul  Brad 
- România şi  Municipiul Berovo – Republica Macedonia, memorandum care reprezintă 
baza pentru iniţierea procedurii de înfrăţire între părţile semnatare ale Memorandumului 
care se va finaliza prin semnarea unei Carte de Înfrăţire.  

Domnii consilieri locali au luat act de cele prezentate şi consideră oportună 
continuarea demersurilor în vederea înfrăţirii celor 2 localităţi. 
 

 Punctul 24.   Diverse. 
 

Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Bogdan – Mihai Ştefan, 
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad 
din data de 29 octombrie 2015.  

 
 
  

 
Brad, 29.10.2015 

 
 
 
 

SECRETAR, 
CARMEN-IRINA  BORA  

 


